
К'01 .. 
бій • -РІЛСІЇ.'І

. ї-

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
комсомольсько- мо
лодіжного КОЛЕК
ТИВУ швейної май
стерні № 2 ЗНАМ’ЯН- 
СЬКОГО І10БУТК0МБІ- 
НА1У (КЕРІВНИК ТА
МАРА ПЕРШИНА, ГРУП- 
КОМСОРГ 
СЬКА)

Т. НЕДЄЛЬ-

Нашому 
притаманні 
відальність,
виконання
нів одинадцятої

колективові 
висока підло- 

уболівання за 
величних пла- 

п'ятнріч-

ки. Завдання першого ро
ку її ми виконали достро
ково, достроково вирішили 
завершити й п’ятирічку в 
цілому. На 1982 рік ком
сомольсько • молодіжний 
колектив бере такі соціа
лістичні зобов'язання:

— виробничі плани дру
гого року п’ятирічки ви
конати до Дня Конститу
ції СРСР;

— скоротити строки ви
конання замовлень;

— усі швейні вироби

здавати з першого пред’яв
лення, працювати високо
якісно, високопродуктив
но;

— постійно підвищувані 
ідейно-політичний рівень, 
професійну майстерність.

Викликаємо на соціаліс
тичне змагання комсомоль
сько-молодіжний колектив 
швейної майстерні № І.

Зобов’язання прийня
то на- загальних зборах 

кмк.

Микола Брихунець лк>биті> " V 
свою робот/. Працює моло
дий комуніст на ремонтно- 
механічному заводі Унррем- 
тресту слюсарем-інструмен- 
тальничом, а ця спеціаль
ність вимагає глибоких
знань, терпіння, адже іноді 
доводиться чимало поморо
читись над виготовленням 
нового пристрою, інструмен
та. Виготовлене вмілими ру
ками обладнання довго слу
жить людям.

Робітник цього підприєм
ства, комсомолець Віктор 
Хлистун вибрав спеціаль
ність слюсаря-ремонтника. 
Йому подобається давати 
верстатам, іншому складно
му устаткуванню друге жит
тя. Віктор — член міського 
штабу «КП». Разом з товари
шами проводить перевірки 
використання електроенер
гії. сировини.

На зні мну: М, БРИХУ- 
НЕЦЬ, В. ХЛИСТУН.

Фото П. УМАНСЬКОГО.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!
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Семінар комсомольських пропагандистів
У Будинку політосвіти 

обкому Компартії України 
почав роботу триденний 
семінар пропагандистів 
шкіл суспільно-політичних 
знань.

З доповіддю «Про під
сумки листопадового
(1981 р.) Пленуму ЦК
КПРС і завдання пропаган
дистів комсомольського 
політнавчання» виступив 
секретар обкому комсо
молу В. В. Мальцев.

Про особливості ідеоло
гічної боротьби двох соці- 
ально-полі гичних систем, 
уміння розпізнавати проя

ви ан гикому нізму говори
ли у своїх виступах В. О. 
Г ера — лектор обкому 
Компартії України та В. А. 
Карленко — завідуюча ка
федрою наукового кому
нізму Кіровоградського 
інституту сільгоспмашино
будування.

Вчора відбулися сріс- 
ційні заняття. Перед про
пагандистами. які вивча
ють зі слухачами курс 
«Основи правових знань*, 
виступили провідні юрис
ти області, перед керівни
ками шкіл, де вивчаються 
основи наукового атеїзму, 
— С. В. Кпспак — уповно
важений ради у справах 
релігій при Раді Міністрів 
УРСР но області.

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

НА МАГІСТРАЛЬНИХ
НАПРЯМАХ
Нотатки з XI Світловодської міської конференції

Звітна доповідь першого 
секретаря міськкому комсо

молу Володимира Іванова, 
мабуть, постраждала від 
жорстких рамок регламенту: 
хіба ж розповіси за годину 
про зроблене, здобуте, про
аналізуєш численні пробле
ми, поділишся планами на 
майбутнє? А втім, на деяких 
подіях з виробничого жит
тя комсомолі!' району та 
міста не треба було спиня
тися подовгу, адже делегати 
конференції — безпосередні 
учасники всього, що відбу
вається навколо. Саме зав
дяки їхній праці, ударній, 
самовідданій, практично всі 
виробничі колективи спра
вилися із соціалістичними 
зобов’язаннями першого ро
ку одинадцятої п’ятирічки.

Є чим пишатися молодим 
трудівникам району. Зав
дання минулої п'ятирічки 
достроково викопали 86 
комсомольсько молодіжних 
колективів, понад дві тися
чі членів ВЛ КСМ. Дев’я
тьох спілчан відзначено 
урядовими нагородами, 26 
-■Т золотими Знаками ЦК 
ВЛКСМ «Молодий гварді
єць п'ятирічки», 136 — сріб

ними та бронзовими Знака
ми.

Стартовий рік одинадця
тої п’ятирічки було ознаме
новано тим, що юнаки і дів
чата міста енергетиків, сіль
ськогосподарських колекти
вів району активно включи
лися у Всесоюзне соціаліс
тичне змагання за підвищен
ня ефективності і якості ро
боти. Широку підтримку 
дістав рух «Одинадцятій 
її ятирічці — ударну працю, 
ініціативу, знання і твор
чість молодих». Розвиваючи 
його, міськком комсомолу 
першочергову увагу приді
ляє розвиткові соціалістич
ного змагання, добивається, 
щоб кожний молодий тру
дівник брав і з честю вико
нував підвищені зобов’язан
ня. Цьому значною мірою 
сприяє естафета ударних 
справ, присвячена 60-річчю 
утворення СРСР і іідяій 
зустрічі XIX з'їзду ВЛКСМ, 
XXIV з’їзду комсомолу Ук
раїни.

З року п рік у районі 
збільшується кількість ком
сомольсько-молодіжних ко- 
(Закіпчепіія на 2-3 стор.).

І ПІДРУЧНИК ЖИТТЯ І БОРОТЬБИ
Республіканська науково-практична конференція в Києві

Значення книги Л. І. 
Брежнєва «Спогади» для 
дальшого вдосконалення 
ідейно-політичного, трудо
вого і морального вихо
вання трудящих — тема 
республіканської науково- 
практичної конференції, 
що відбулася 19 січня в 
Сесійному залі Верховної 
Ради УРСР. її учасники — 
секретарі обкомів, ряду 
міськкомів і райкомів пар
тії, які відають питання
ми ідеологічної роботи, 
завідуючі ідеологічними 
відділами обкомів партії, 
слухачі міжреспублікансь
ких курсів підвищення ква
ліфікації партійних і ра
дянських працівників, пер
ші секретарі обкомів 
комсомолу, голови прав
лінь обласних організацій 
товариства
рівнини і секретарі 
комів деяких 
і відомств, 
працівники І 
України, Президії Верхов
ної Ради УРСР і Ради Мі
ністрів УРСР, співробітни
ки інституту історії партії 
при ЦК Компартії України 
— філіалу інституту мар*- 
сизму-ленінізму 
КПРС, вищої

«Знання», ке- 
парт- 

: міністерств 
відповідальні 
ЦК Компартії

при ЦК 
партійної 

школи при ЦК Компартії 
України, Київського філіа
лу інституту наукового 
атеїзму Академії суспіль
них наук при ЦК КПРС, 
Київського філіалу Цент
рального музею В. І. Лені
на, інститутів секції сус
пільних наук АН УРСР, ді
ячі культури, ветерани 
партії і праці, військово
службовці, журналісти.

У конференції взяли 
участь керівники Компаоті( 
України і уряду республі
ки товариші В. В. Щер- 
бицький, О. Ф. Ватченко, 
Г. І. Ващенко, І. О. Гераси
мов, Б. В. Качура, О. П. 
Ляшко, І. 3. Соколов, В. О. 
Сологуб, О. А. Титаренко, 
В. В. Федорчук, В. ф. Доб- 
рик, Ю. Н. Єльченко, 
О. С. Капто, Є. В. КачалсЕ- 
ський, !О. П. Коломієць, 
Я. П. Погребняк, заступник 
завідуючого відділом про-

паганди ЦК КПРС П. К. Лу- 
чинський.

З доповіддю виступив 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щер- 
бицький, тепло зустрінутий 
присутніми.

Вихід у світ книги Л. 1. 
Брєжнєва «Спогади», під- 

• креслив товариш В. В. 
Щеобицький, є великою 
подією в ідейному житті 
партії, у всьому суспільно- 
політичному житті країни.

Новий твір Л. І Брежнє
ва — це глибокі розд/ми 
про шляхи становлення ра
дянської людини, жи'ггя 
якої воєдино злите з істо
рією нашої Батьківщини, 
долею робітничого класу, 
всього народу. Це при
страсне, натхненне слово 
безпосереднього очевид
ця і активного учасника 
головних подій післяжовт- 
невеї історії нашої країни.

Твір Леоніда Ілліча — 
це не тільки спогади про 
минуле, пережите. Його 
зміст безпосередньо звер
нутий до сьогоднішнього 
дня, нерозривно зв'язаний 
з перспективами дальшо
го ідейної о і духовного 
розвитку радянського сус
пільства. У цьому розумін
ні можна сказати, що 
«Спогади» Л. І. Брежнєва 
— це пристрасний і 
справжній діалог історії і 
сучасності.

Найменше хотілось, го
ворив Л. І. Брежнєв при 
врученні йому Ленінської 
премії, щоб мої книги 
«сприймались як мемуарні 
твори. Працюючи над сво
їми записками, думав я не 
про себе — і навіть, ма
буть, не стільки про мину
ле, скільки про те, чим 
досвід»минулого може бу
ти корисний людям сьо
годні».

Бережне ставлення до 
нагромадженого досвіду — 
це чудова ленінська тра
диція Комуністичної партії. 
Е. І. Ленін вчив, іцо рево
люційна партія не може 
виконати роль політичного 
вождя і організатора маг, 
якщо вона не приділяє на
лежної уваги науковому 
осмисленню і узагальнен-

ню сеого досвіду, творчо
му розвитку марксистської 
теорії.

Справжнім зразком ле
нінського підходу до теоре
тичного і практичного дос
віду нашої партії, світового 
комуністичного і робітни
чого руху є рішення XXIII, 
XXIV, XXV і XXVI з’їздів 
КПРС, пленумів ЦК, праці 
товариша Л. І. Брежнєва. 
Леонід Ілліч Брежнєв, як 
ніхто інший, уміє акумулю
вати колективний політич
ний досвід партії, підніма
ти його до рівня великих 
теоретичних узагальнень, 

• майстерно застосовувати 
для розв'язання сучасних 
заедань.

Комуністи, всі трудтці 
, нашої республіки, говори

лося у доповіді, сприйняли 
вихід книги Л. І. Брежнє
ва «Спогади» з великим ін
тересом і глибоким задово
ленням.

«Спогади» Л. І. Брежнє
ва, його праці і попередні 
книги ввійшли в наше жиі- 
тя як справжня бойова 
зброя партії. Вони добре 
служать великій справі по- 
будоЕи комуністичного су
спільства, утвердженню 
блегооодних ідеалів мари- 
сизму-ленінізму, форму
ванню нової людини. І 
справа честі, прямий обо- 
в'зок кожного комуніста, 
всіх наших кадрів — все
бічно і повно використати 
положення і висновки, що 
їх містять працЬ товари
ша Л І. Брежнєва і ці чу
дові книги, все 
багатство для 
вдосконалення 
виховної роботи, піднесен
ня політичної і трудової 
активності робітничого 
класу, колгоспного селян
ства, інтелігенції республі
ки є боротьбі за здійснен
ня істеричних накреслень 
XXVI з їзду КПРС.

На конференції виступи
ли кандидат у члени По
літбюро ЦК Компартії Ук
раїни, перший секретар Ки- 
їаського міськкому партії 
Ю. Н. Єльченко, секретар 
партиому Дніпровського 
металургійного заводу іме
ні Дзержинського (м. Дні- 
продзержинськ) А. І- 
Приймак, директор інсти
туту філософії АН УРСР, 
член-кореспондент АН 
СРСР В. І. Шинкарук, кан
дидат у члени Політбюро

їх ідейне 
дальшого 
політико-

ЦК Компартії України, к 
перший секретар Льеівсь- ■ 
кого обкому партії В. Ф. її 
Добрик, секретар Харків- ■ 
ського обкому партії ВІ 
В. А. Івашко, горновий К 
заводу «Запоріжсталь» 
імені О. Орджонікідзе й 
Ю. Б. Бузенко, перший І 
секретар Черкаського рай- І 
кому партії Черкаської сб- ■ 
ласті М. І. Чепурний, ге- В 
нерал-майор танкових ■ 
військ у відставці, колиш- 
ній курсант Читинського ■ 
танкового училища В. В. к 
Савченко, письменник № 
Л. Д. Дмитерко, перший І 
секретар ЦК ЛКСМ Украї- | 
ни А. І. Корнієнко.

Учасники конференції ■> 
підкреслювали, що книги К 
«Мала земля», «Відрод- І 
ження», «Цілина», «Спога- ■ 
ди» є енциклопедією пар- К 
тійної роботи. Вони — |і 
свідчення багатогранності 
видатної особи < таланту К 
Л. І. Брежнєва, найавтори- |І 
тетнішого діяча світового | 
комуністичного і ообітни- І 
чого руху, справжнього В 
організатора і вихователя ® 
мас ленінської школи. Тво- 
ри товариша Л. І. Брежнє- І! 
ва подають величезну до-’ в 
гі&могу партійним органі- І 
заціям у перебудові 5ага- в 
тьох сфер і ділянок ідео- В 
логічної діяльності згідно 
з вказівками XXVI з’їзду ■ 
КПРС, у дальшому поліп- і 
шенні роботи з людьми, В 
вдосконаленні стилю і ме- І 
тодів партійного керівни- И 
цтва. 1

Головне тепер — по- _ 
всюдно забезпечити БИСО- а 
кий науковий рівень і на- В 
ступальний характер про- В 
паганди, всієї ідеологічної В 
роботи, її зв’язок з жит- В 
тям, із здійсненням кон
кретних господарсько-по- а 
літичних завдань

З великим піднесенням ] 
учасники конференції В
прийняли вітального листа В 
Центральному Комітету ■ 
КПРС, Генеральному сек
ретарю ЦК КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришеві Л. І. . 
Брежнєву.

{РАТАУ).
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(Закінчення,
Поч. на 1-й стор.).

лскгивів. У них поруч пра- 
цююіь молоді, але вже до
свідчені і початкуючі вироо- 
ііичіїики. Досвід і ентузіазм. 
Таке поєднання дає можли
вість кожному молодому 
членові КЛІК за коротким 
строк осилити всі секрети 
-майстерності. Від комсо
мольсько-молодіжних, як 
правило, йдуть чудові тру
дові ініціативи. Дванадцяіь 
КЛІК зобов язалися вико
нати нинішню, одинадцяту 
п'ятирічку до 7 листопада 
1985 року. Переглянула со

ціалістичні зобов'язання, взя
ті раніше, й комсомольсько- 
-молодіжна бригада пла
вильників Миколи ІІеірова 
із заводу чистих металів. 
Колектив, очолюваний лау
реатом премії Ленінського 
комсомолу, виступив з іні
ціативою — завершити план 
двох років п'ятирічки до 
дня відкриття XIX з'їзду 
ВЛКСМ. Цінне починання 
було схвалено Ц1\ ЛКСМ 
України і знайшло широку 
підтримку серед молоді рес
публіки.

Гака наполеглива, творча 
робота, погляд у перспекти
ву, відзначив доповідач, дає 
бажані результати. Район 
успіціно виконав план мину
лого року по виробництву і 
реалізації промислової про
дукції, зібрав непоганий уро
жай зернових культур і цук
рових
частка праці молодих.

Один з основних напрямів 
роботи комсомольської орга
нізації за звітний період — 
активна участь молоді в 
сільськогосподарському ви
робництві. зокрема в тва
ринництві. Як говорилося у 
звітній доповіді, тут Є -110- 
зятнані зрушення, але пра
вильніше було б звернути 
увагу на ті фактори, які 
гальмують справу. ІІаприк-

лад, комітети комсомолу 
колгоспів імені 49-річчя 
/Ковтни та імені Жданова 
не зуміли організувати ді
йового соціалістичного зма
гання серед молодих тварин
ників, не створили на фер
мах жодного комсомольсько- 
молодіжного колективу.

Подібна ситуація харак
терна й для баїагьох інших 
господарств району, де ком
сомольські організації не 
приділяють належної уваги 
умовам праці і побуту моло
дих тваринників. Слабкими 
поки іцо лишаються зв'язки 
з місцевими школами, проф
орієнтаційна робота. Саме 
цим пояснюється той факт, 
що з 440 минулорічних ви
пускників сільських шкіл ли
ше 37 працюють нині в гос
подарствах. У колгоспі іме
ні Куйбишева торік па пен
сію пішло 14 доярок, а на 
зміну їм не прийшла жодна 
комсомолка...

Комсомол добре зрозумів 
одне з головних завдань, 
поставлених XXVI з’їздом 
КПРС: стрижнем економіч
ної політики партії є госпо
дарське ставлення до народ
ного добра, повне й доціль
не використання всіх наяв
них ресурсів. За таких умов 
зростає роль громадського
контролю, зокрема «Комсо
мольського прожектора». Ус
пішно працюють молоді до
зорці виробничого об’єднан
ня «Дніпроенегробудіндусг-

буряків. У цьому є й рія». Вони, говорив Володи
мир Іванов, своєчасно вияв
ляли і допомагали усувати 
випадки безгосподарності, 
браку, порушень трудової 
дисципліни.

Але й тут, указувалось на 
конференції, є істотні про- 
рахунки. Ослабив, наприк
лад, свою роботу міський 
штаб «Комсомольського 
прожектора», ко і рий і сам 
лише зрідка проводив рей
ди і практичну допомогу

«ирожекюристам» на місцях 
подавав тільки час від часу. 
Далеко не завжди члени 
штабі в та. постів «Комсо
мольського прожектора» пра
цювали в тісному контакті 
з групами народного конт
ролю.

Актуальним завданням ос
танніх років є зменшення 
обсягів ручної прані. На X 
пленумі цК комсомолу Ук
раїни В. В. Щербицький 
поставив перед молоддю 
республіки завдання — взя- 

, ти шефство над розробкою 
засобів малої механізації. 
Багато зробили за звітний 
період молоді раціоналізато
ри міста і району. Вони по
дали 2526 раціоналізаторсь
ких пропозицій із загальним 
економічним ефектом З 
мільйони 285 тисяч карбо
ванців.

Актуальна проблема іде
ологічної роботи комсомоль
ських організацій — марк
систсько-ленінське загарту
вання молоді. Це вимагає 
від комсомольських активіс
тів серйозного ставлення до 
таких ідейно-виховних форм 
роботи, як Ленінський залік 
та комсомольське полі ї нав
чання. В районі зросла кіль
кість шкіл і теоретичних се
мінарів мережі комсомоль
ського полїтнавчання. Нині 
у Свігловодську і селах ра
йону успішно діють 133 шко 
ли і 7 семінарів. Кожен чет
вертий слухач — ударник 
комуністичної праці, понад 
300 чоловік працюють агіта
торами і політіпформа гора
ми у своїх трудових колек
тивах. Поліпшився якісний 
склад пропагандистів. Нині 
131 із них — члени К11РС. 
128 — дипломовані спеціа
лісти, 109 — керівники під
приємств, організацій, цехів 
і відділів, спеціалісті, сіль
ського господарства.

За плодотворну роботу 
по комуністичному вихован-

ню молоді за звітний період 
21 пропагандиста нагородже
но грамотами обкому і міськ
кому комсомолу, 4 — грамо
тами ЦК ВЛКСМ і ЦК ком
сомолу України.

Серед недоліків у по.ііт- 
навчанні, вказав доповідач, 
слід назвати те, що ряд ко
мітетів комсомолу при ви
борі гем навчання не врахо
вує інтересів аудиторії, її 

•загальноосвітнього рівня.
Багато уваги приділяє 

міськком комсомолу вій
ськово-патріотичному вихо
ванню підростаючого поко
ління. Велику популярність 
серед молоді мають віисько- 
во-патріоі ичні ігри «Зірни
ця», «Орля».

Турбота про школу, участь 
в ідейно-політнічному, трудо
вому й мораьльному загар
туванні учнівської молоді є 
для Ленінського комсомолу 
справою виняткової, важли
вості. Боротьба за глибокі й 
міцні знання, за виховання 
учнів всебічно розвинутими 
людьми стала головним на
прямом у діяльності учнів
ських комсомольських орга
нізацій. Уміло будує свою 
роботу комсомольська орга
нізація міської середньої 
інколи № 3.

Справжньою школою ідей
ного й- трудового гарту е 
участь старшокласників у 
літній, трудовій чверіі. 
Минулого року . найактивні
шу участь у ній узяли учні 
Павлівськоі, Андрусівської, 
Захарівської середніх шкіл.* * * »

У цих нотатках опущено 
деякі аспекти життя Світло- 
водської МІСЬКОЇ КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ організації. Виділено 
ж — найбільш гострі, які 
погребують першочергової 
уваги. Але пошук найефек
тивніших методів комсо
мольської роботи, як від
значалося у звіті, вестиметь
ся н надалі. Широко, на всіх 
маї істрлльпп.х напрямах 
о иніадцятої п'ятирічки.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

I

Уміти берегти
8 рахувати

Заняття в комсомольській

езкзпі економічної огзіти,

де вивчається курс «Береш

пизісгь — риса ко/луністич

на», допомагають молодим

пзуттсвикам вести бороть

бу за економію сировини,

енергоресурсів, робочого

часу.

Миготять цифри на табло 
електроннообчислювальн и х 
машин, стрекочуть арифмо
метри, цокають древні ра- 
хізниці у планово-економіч
ному відділі взуттєвої фаб
рики імені 60-річчя Радян
ської України. Січень — по
ра звітів. Ще кілька цифр, 
показників, підрахунків — і 
річні звіти колективу фаб
рики буде завершено.

— Основні показники вже 
є, я ось виписала їх, — ві
дірвавшись від обчислю
вальної техніки, МОЗИТо 
економіст Валентина Олексі
ївна Губань. — Сьогодні ж 
політззняття, обіцяла дівча
там почати його з аналізу 
основних економічних по
казників нашої роботи.

А невдовзі вона вже була 
в кабінеті політосвіти і, чека
ючи, поки зберуться всі, пе- 
ре.мозлялася з дівчатами.

— Ну як, Валю, підраху
вала? Вкладаєшся в наміче
ні строки?

— Таки марно хвилюзала- 
ся. Якщо у мене за минулий 
рік випередження графіка 
станозить ПЯГЬ МІСЯЦІЗ; то 
якраз за 3,5 року спрзвлюся 
з п’ятирічкою.

— Валя Захарова, швачка 
цеху № 4, першою серед 
комсомольців нашого під
приємства підтримала по
чин комуністки, передової 
робітниці Н. Ф. Коваленко 
«П’ятирічку — за іри з по
ловиною роки», — пояснює 
мені пропагандист. — І зсе 
ж побоювалася, що не 
справиться. На минулому 
занятті, коли йшла мова про 
вміння економічно обгрун
товувати зобов’язання, об- 
числюзати свої можливості, 
я дала їй завдання підсачу
вати, якого року, числа і мі
сяця справиться вона зі 
своїм п’ятирічним завдан
ням, якщо працюватиме так, 
як і торік. Кожен слухач, 
вважаю, повинен уміти роз
в’язувати найпростіші зада
чі з економіки, вміти пояс
нювати те чи інше економіч
не явище, обгрунтевузати 
всі показники...

Староста закінчила пере
кличку, і заняття почалося. 
І хоча вивчення нової теми 
передбачало сьогодні лише 
виступ пропагандиста, занят
тя вилилося в ділову, кон
кретну розмову. Бо хіба 
могли всидіти мовчки дів
чата, коли йшлося про те, 
що економити паливо, сиро
вину і машини — обов’я
зок кожного радянського 
трудівника!

’■ I > І і І ’ ’
61 тисячу пар азуття'виго- 

тозиз торік колектив фабри
ки із зекономленої сирози-

ни. Шість днів усі цехи пра
цювали на заощаджених 
матеріалах. І нинішнього ро
ку взугтєвики планують зек 
11ОМИТИ не менше верхніх т/ 
м’яких шкіртоварів, підкла 1 
козого текстилю, гуми. І ц. 
плани — цілком реальні. Бо 
кожен тут — господао на 
езоєму робочому місці.

48 раціоналізаторських 
пропозицій робітників впро
ваджено торік у виробницт
во. Економічний ефект — 
44,2 тисячі карбованців. 39,2 
процента всіх технологіч
них норм за пропозицією 
робітників замінено про
гресивними. Це дало еконо
мію в 48,3 тисячі карбован
ців. Використання відходів 
(з них роблять літні жіночі 
сандалети) дало підприєм
ству ще 90 тисяч карбоза і- 
ЦІз.

У цьому вагомому рахун
ку економії колективу вне
сок комсомольців відчут
ний. Лише ДВІ КОМСОМОЛ.їСЬ- 
ко-мог.одіжні бригади пра
цюють у закрійному цеху. 
Г рупкомсоргеми в них Тетя
на Бондаренко і Наталка Ов
чаренко. Вперті суперниці 
в роботі, а от рахунок еко
номії ведуть спільний. 198 
тисяч квадратних децимет
рів верхніх твердих шкірто
варів зекономили торік мо
лоді закрійниці обох 
бригад. Це — більше поло
вини з загальнозаводському 
показнику.

— А ми, хоч і не м^ємо 
особистих рахунків еконо
мії, че відстаємо від закрій
ниць, — не втримала Гали
на Островська, нотуючи 
розповідь пропагандиста, — 
Кажуть: що у вас — нитки, 
голки, мовляв, не багато 
зекономиш. А ми торік по
над півтори тисячі карбо
ванців зекономили. Я на 
упаковці бережу навіть 
шпагат. Маленька вірьовоч
ка, а без неї не відправиш 
продукції...

— І шаачки четвертого 
цеху мають на езоєму ра-

хунку тисячу з лишком кар
бованців економії, — під
тримала комсомолку Вален
тина Олексіївна. — Здава
лося б, що таке вимкнути 
світло в цеху під час обід
ньої перерви? А за тридцят^ 
хвилин у лампочках освіт
лення згоряє енергії... Втім, 
підрахуйте самі.

Дві години пролетіло, як 
одна /лить. І слухачі не по
спішають розходитися, ото
чили свого пропагандиста, 
розпитують, цікавляться.

— Олю, думаю, наступно
го разу ти нам розкажеш 
гро форми участі комсо
мольських організацій в 
охороні природних багатств, 
у поході за економ'ю та бе
режливість? — звернулася 
Валентина Олексіївна до 
дівчини, яка дослухалася до 
розмови, але участі в ній 
не брала.

— Якраз думала над цим, 
— усміхнулась Оля Гушуза- 
та. — А на звіт штабу «Ком-
сомольського прожектора» 
не буде схожий мій виступ, 
якщо я почну з рейдіз та 
аналізу роботи постів якос
ті, Валентино Олексіївно?

— Ні, але у своєму висту
пі обов'язково прозєду го
ловну думку: роль комсо
мольців і молоді в поліп
шенні використання матері
альних ресурсів повинна 
зростати. Обгрунтуй це.

— Незабаром ми будемо 
рахувати не гірше від еко
номістів, — засміявся 
хтось.

— То це ж непогано, дів
чата, — серйозне- відповіла 
Оля. — Згадайте, як працю
вали ми до запровадження 
режиму економії на кожно
му робочому місці. А так 
легше, коли вмієш рахува
ти...

_ Н. ЧЕРНЕНКО.

ЮЗЦВ’ЛА 
УСПІШНО

АНОНС

У СІМ’Ї ЄДИНІЙ, У СІМ’Ї 8ОЛБНІЙ, НОВІЙ ОСОБЛИйп НАША УКРАЇНА. В ДРУЖНІЙ СІМ’Ї НДРОД1В-БРАТ|В У 
ЙДЕМО ПО ШЛЯХУ КОМУНІСТИЧНОГО ГРОРЕННЯ. И

СЬОГОДНІШНІЙ випуск «ГРОНА» МИ ЛРИСВЯЧУг..« УТВОРЕННЯ СОЮЗУ Р.СР, НЕРУШИМІЙ ДРУЖБІ НАРОДій Аа
ЮТЬ НАШУ КРАЇНУ. ЩОНАСЕЛЯ-

ПОЕЗІЄ, МОЄ РОЖЕВЕ СОНЦЕ
ноаського Pa„o„, д
ришини,,. Перемо«,®- " 

НО ДИПЛОМИ ЛаупАо,:, І/-4 г/ .
7r oTlt у рсУ, ЦІН

НІ подарунки. "
Жюрі, В свою Meorv .' • -

можців і бажає ас,-. ВІТЙЄ
, я 19Я7 о' >'Ч'икам кон- 

. v0*1' Другому
1 ЯТиР*^^. ііозих таор- 
поетичн*: знахідок.

П СЕЛЕЦЬКИЙ, 
член юнкурсу. 

Сановні

Підбито підсумки поетичного КОІ1-

курсу «Молодь землі»

Перша парость, що тягнетьсз до 
сонця. Перший вірш, написаний у 
першому пориві натхнення. Вони 
близькі в самій своїй суті. У своєму 
пориві до високості. До сонця світу 
і сонця поезії.

Як пахне степ! І гірко, і медово.. 
Горить вінком липневої краси. 
Візьму у диво-ранку кожне елзао, 
І зійдуть вірші краплями роси.
Ці сповнені любові й щирого за

хвату слова належать одній із най
молодші х учасниць конкурсу — 
Нелі Іончаровій (Журі). Ми могли б 
ще і ще цитувати перші поетичні 
знахідки, котрі траплялися у тво
рах молодих. На жаль, вони ча*:го 
сусідили з менш вдалими рядками.

Жюрі конкурсу постановило: пер
шого місця не присуджувати ніко
му; друге визнати за лікарем із 
с. Володимирізки Кіровоградського 
району, поетом Анатолієм Кримсь-- 
ким: третє — за знам янцем Олен-

курсу з 1982 
одинадцятої п'ятир' 
чнх успіхів і

УВАГА!
ДРУЗІ!
Редакція

нар» оголошує присіяний наступ
ним з їздам комсомолі і 60-річчіо z- п -і ----  . “ ’

газети Мв|0дий кому-

СРСР конкурс на нарис про
молодого сучасника М*а конкур-у 
— продовжити на повіках газети 
літопис славних спра^ ^Олуюмолії 

та молоді КіоовоградщЛ в другому 
році сдинадцягої п^фічки. Най
кращі твори буд» оттгбліко8а:іо. 
Переможців чекають доломи лау
реатів і призи редакції

Участь у конкурсі Джуть узяти 
всі бажаючі.

ВЛАСН
Що сміх — то здор 

веселий настрій, — в> 
всім. Тому кожен із 
ставиться серйозно і 
могливо до всього, що 
ться гумором. Особі 
коли гумор міцно при; 
лений «Перцем». Тим, 
Києві виходить і мас 
йони прихильників 
тільни в республіці, 
зо всій країні.

Вони здружилися д 
— авторитетним київс 
«Перець» —-----
кий і 
рис 
двадцяти літ на сторі 
журналу постійно з’ї 
ються знамениті баєчк 
гаєчки. Прості. Але с 
ні. На зразок оцієї:

— Якої думки 
Ти про солов'їв/ — 
В Шуліки ра.і 
Питається Синиця.
— Хорошої.
Я їх чимало з’їв
1. думаю.
Це непогана ктиця.
Оце і є Борис Ча' 

інспектор-ревізор обл 
го відділу соціальног 
безпеченял за поса, 
погт-гуморист за понл 
ням. Поет далеко не л 
кінець. Ще 1974.року 
чила світ збірка його 
ристичних та сатир*

ц■_ > І нірозогр 
1НСПЄКТОр-рЄВіЗО{
Чамлай. Про 7

Костянтин ЛЕСЬ Ролан ДАЙДАКУЛО8

Ленін
В :і< м сузір’ї

Імен дорогих.
Якими лишаються люди.
Одне, найсвітліше,
Я оа іу між них.
Відоме усім і всюди.
1л; я це з любов'ю
Виводить школяр.
Щасливі.і всміхаючись долі.
Ім’ям цим
Окрилений і оя-ен трудар
Б цеху чи па хлібному полі.
Ім’я це у космос несуть кораблі. 
Бере ного пісн і на крила.
У ньому -
Прекрасне майбутнє землі,
1 правда народна, і сила.
В цім елеві —
Окрилена доля моя
1 мрії мої найсвітліші,
І шепіт колосся.
1 слів солов’я
В нічній зорепадовііі тиші.
У ньому, як ріки у морі,
Злились
Священні батьків заповіти.
Ім'я це. ЯК пр-.иіср
Злітає у вись
І — майорить понад світом!
У ньому —
її цілинна розорана шир, - - .
І Партії гасло незмінне:
Нахтнснно боротись
За сонячний мир
За щастя простої людніші
Гайворснський район:

•Розгулялася, розходилася за- 
пізпіла зима. Хуртовинн-хурде.ін- 
ці замітають землю снігами, ско
вують морозами...

А в хаті світло й тепло. У кім
натці, біля 
посивіла 
свою думу

Трьох їх

Спогаді
Я на-і і лр. пві ніжний чар.
Як ми чил» дідусем на призьбі:
Вій ро:.г-чжуз донісіііькіій буквар
і ЛІІ.-ВИі* тихії.#.-нін це.
Днищ ■ ■і‘и
І і.оті.м ще и ЩИ світлі каганця 
Розпонідав найіенно до півночі
Про .'Іеиніа — я>орока і борця
За л/цЛ: .?’* стЖГ.тнй д<ії/ь урочий. 
...Горі» і . кьар я по4 ночах. 
Вже а дід іжЦ І каганця немає. 
Натомігть с-:-: дмпа Ілліча.
Незгасно. і’.ожоняОДо па.чає!
м. Кірсіюгр -;

КлЛдія БАШЛИКОВА

Біг ватакуцЖіав, вставав. 
гУнергд'» - Чй оце лише слово. 
Як лсряі!Н».уЖ>озиу впав. — 
Щоб ііі-рнні®іа землю знову...
І живу я і*.- в................
У бентг: ічаїттіч іому світі, 
Захищаю г:
Днво-зек»: :Ф!ЦС- ‘ квіти.
І иВсняку л-ог“’..............."■
Що у раї*« п
Ти. качана, »я
А ро.іт.у: -

Не
м. Олеї

зелом

им крилом

Іу, як ніч, 
жий впала, 

і НІШ ПОКЛИЧ, 
ha-.

/А ATM

1

Сла
Щ.-ІІІ Лі; 
ІН иерщ 
Бо с іи.в 
Бо слав 
Вона ом 
Немов ;і 
Але вон 
Якою З 
І все лс 
Чи лі хі 
Коли не 
1 всі ма
м. Нозі

Коли пі 
Із пеню 
Я озпр.
Де леле 
Ті дні д 
Мої миі 
Там тіл 
Зерияп 
Моєї юі 
Вони — 
Буяє ні 
Моєї до

с. Ол 
Доли

Якби не люди, зі оріла б у п 
За вікном — сніг. За вікні 

заметіль, і скриплять від мо 
Дереза.

Та вона знає: прийдуть!
минуть і її хати Бо де ж цс 
нано, щоб вини не привітали 
Новим роком, не принесли п 
рунків. не побажали їй щасі

Перинно — її невістка. М 
на. Вийшла заміж аж у п’ятд 
тому. Все не вірила тому а 
пінку, все чекала з доріг с 
фронтовика.», Яхнве з чолов 
добре, має трійко дітей, та ш —- її ,

ір’ю...

Образок 

ли як він замішзз і 
через Дон, бі.ія^'Сі°*і 
таїшього па.трон^І^^Я 
ний ворогами, кип)» ■' 
ги гранату...

Третій, ланмен’Щ’.н- -»г 
Ще піонер, В іг-1’ 
нарті<ганським звязм-'3* 
ні у вдень, а потім \ 
зникав. Боялась, та їй 
Признався сам. і-1'Д? 
народним мссннкз4- 
кому лісі..

А то вже пізні«*'-* 
стекали вночі. 43 
свої. Відчинила І 
Дівчина, зовсім Ю*3

— /І, мамо, 
на наречена-.

І заплакала, 
ні, в горі:

— Данилка паї 
Слоіні.іи, катуна.ї 
в якій ярузі. В 
розетрі ІЯ.’ПІ... Д

ІІс вернувся 
Ген гам, на с<’ 
вождя, лежить 
чок; Петро зіи^Р 
робрнх, боров

Якби не люди-

м. стоя

пішов у вир .можс,

11 pro по тої

______ У кім- 
ірубки сидить стара 
жінка. Думаг єдину 
— про синів своїх.
мала. Давним-давно. 

Як те н сама молодою була, як 
і не думала про калинові мости.

Сміялися в щасті 
род, густі верби 
Восени гуло б 
сілля. Та...

Першим 
Петро, тракторист.

садок і го- 
і срібна річка 

на її подвір’ї ве-

війни 
Комуністом 

За ні,оі о гово- 
ШІВИ. IIOBHOKO- 
пніеннці. Про

мовляла радість, що промінилася

був. Мовчазний, 
рили йоле, буйн 
лосі, повнозерні

з йоги кдрих очей.
Полюбила його дівчина із су

сіднього села. Казали, що бала
куча. весела,' сміхотлива, спізу- 
ча. А мати й не бачила її жодно
го pa.iv. Не бачила її ії годі, кол і 
вона останньої, прощальної ночі 
прийшла до її хати...

Сава, середульший. 
б| а вся із села. Пішов 
пав. Чула мати, ніби л

ледве г>ц-
— І про

воді! бачч-

букае її хатинн 
магас. зве маті

Як не клопіт 
і секретар пар 
і готова к 
копкому с 
комуніста, 
ра. його ’м

Нараз 
людські 
матері на 
світяться 
Ллигь у 
— і видно

а при її 
органів 

і головз 
!. Щоб ЗГ-Я; 
побратима 

іолодшнх братів...
вітальню сповни 

голоси. І радісно 
душі. Он як 
високі вікна 

світ т
алек



І5= м

■®£-Q 'х-»- _

І ЗОЛЬНІМ, НОВІЙ OCORB. 
и СІМ ! НАРОДШ-БРдт, 
істинного творення. 8 ми

2J.1 сі'тлглг 1983 рожу

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

«ВЛАСНА

і

ЗУСТРІЧІ І ЗНАЙОМСТВА

Із саду братерства

!ЄТЬСЗ до 
іисаний у 
іня. Воїм 
У своєму 
нця світу

кірозоградсь- 
інспектор-рсвізор 6о- 
Чамлай. Протягом

й пишуть 
Пропонуємо 
читачі вірш 

з марійської

АНОНС

РОЗЦВІЛА 
УСПІШНО

пГРОНД» МИ ПРИСВЯЧУЄМО 
ЄРУШИМІЙ ДРУЖБІ НАРОДІВ, ц,> 50-РІЧЧЮ 

‘МО НАСЕЛЯ-

Е ?ОЖЕВЕ СОНЦЕ
того кон- сандром Рябошапкою тд молодив 

гоетом із с. Данилозої Балки Улья
новського району Леонідом Дмит- 
рИШИНИМ. ПєРЄМОЖЦЯМ буді вруне
но дипломи лауреатів конкурсу, А’Н- 
НІ подарунки.

Жюрі, в свою 
можціз і бажає і 
курсу в 1982 
одинадцятої і 
чи х успіхів

У художньому салоні Кіровограда експонувалася 
виставка робіт викладачів Кіровоградської дитячої 
художньої школи. Вона викликала непідробний інте
рес у молоді міста. Адже теми картин, що їх предста
вили на виставку худоміники Ю. Іващенко, Л. Бочцір, 
Л. Кир’яноза, Л. Ходак, В. Калинка, С. Волков та Г. Пе
чінкова, буяй близькими й зрозумілими юнакам і дів
чатам. Тут можна було побачити і портрети відомого 
шахіста А. Карпова та прославлених робітників заво
ду тракторних гідроагрегатів, пейзажі рідного краю, 
ілюстрації до творів улюблених дитячих письменни
ків.

На знімку у виставочному залі художнього салону. 
Фото О. БРОСКОЕ

МЭДОЗО. 
краси, 
не сгоао, 
роси, 

ірого за-
■

курсу — 
■ могли б 
позгиччі- 

у тво- 
іни часто 
рядками, 
йло: пер- 
ати ніко- 
сарем із 
>адського 

Колмсь-х 
ем Олек-

' чергу, аітає пере- 
всілл учасникам кон- 

оЧ.і, другому poji 
п'ятирічки, нових таор- 
поетичних знахідок.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
член жюрі конкурсу.----

УВАГА! ШАНОВНІ
ДРУЗІ!
Редакція ,,

нар» оголошує приезя* 
ним з їздам комсомолу 
СРСР конкурс на гр- 
молодого сучасника.
— продовжити 
літопис славних 

та молоді Кіоовогредиди 
році одинадцятої 
кращі твори буде 
Переможців чекають 
реатіе і призи редакції.

Участь у кон курсі можуть узята 
всі бажаючі.

газети «Молодий ком/-
—оіений наступ- 

/ і 60-річчю 
кращим нарис про 

Мета конкурсу 
на сторінках газети 

ноь^омолії 
.інив другому 

п я г и річки. Най- 
о публіковано, 
дипломи лау-

Що сміх — то здоров’я, 
веселий настрій, — відомо 
всім. Тому кожен із нас 
ставиться серйозно й ви
могливо до всього, що зве
ться гумором. Особливо, 
коли гумор міцно приправ
лений «Перцем». Тим, що в 
Києві виходить і має міль
йони 
тільки 
по всій

Вони
— звторитетнии київський 
«Перець» і 
кий 
рис 
двадцяти літ на сторінках 
журналу постійно з’явля
ються знамениті баєчкч-на- 
гаєчки. Прості. Але сміш
ні. На зразок оцієї:

Якої думка
Ти про Солов'їв? — 
В Шуліки раз
Питається Синиця.
— Хорошої.
Я їх чимало з’їв
і, думаю.
Це непогана птиця.
Оце і е Борис Чамлай. 

іиспектор-реаїзор обласно
го відділу соціального за
безпечення за посадою і 
погт-гуморист за покликан
ням. Поет далеко не почат
ківець. Ще 1974 року поба
чила світ збірка його гумо
ристичних та сатиричних

прихильників не 
в республіці, а й 
країні.
здружилися давно

ДУМКА»
віршів «Кому сняться кис
лиці.'» Тепер, ось — ноза 
книжка «Власна думка». 
На цей раз — у «Бібліо
теці «Перця». Як справед
ливо твердить у перед.л зві 
Д. Молякевич, у автора но
вої збірки є не тільки влас
на думка, а й власний го
лос. І чути відтепер його 
далеко — адже книжка ви
дана тиражем у дев’яносто 
п’ять тисяч примірників.

«Власна думка» — збір
ка весела и дотепна. ГІоет- 
гуморист пропонує чита
чам «.Пучок баєчок» і «Пу
чок колючон». Колючки — 
тим, хто не звик ніити так, 
як ус; нормальні трудящі 
люди:

Колись «Рожеве» пив 
Максим —

Був світ рожевий 
перед ним.

А в витверезник
як лопав, 

Світ зразу сірим-еірнм
• став.

Аж чуб в Максима — 
догори...

Мінливі кляті кольори.
Приваблює також май- 

відомим 
«Гіерц і» 
художнє

Приваблює 
стерно виконане 
художником з 
А. Арутюнянцом 
оформлення книжки.

Ю. МАТІВОС.
м. Кіровзірад.

янтмн ЛЕСЬ Роллан ДАЙДАКУЛОВ Віктор ШУЛЬГА

XO-Ü.

О ЛІ.
. ігораблі.

ЛІ.

ні.

ти.

ГОЛІ!

Спогад
Я нач итаю і ті . і ніжний чи;».
Як ми ирінч пі • дідусем на призьбі: 
ВІН ро-іс >!>1іун Н' ІНІСІНЬКНЙ буккир 
і мені!!-, тихо: <. і чині це.
Диві і< - ь - но... »
І і отім ще н при світлі каганця 
Ро ііоні.дгів натхненна до півночі 
1!)><> Леніна - .іиорока і борця 
За <яф' до.чЧР/ сьвпий д«аіь урочий. 
...Горї но ізнов З.-квар я по ночах. 
В.ке (і .дід номер І каганця немає. 
Натоміеп 
Мезгяено.

/.А. Кіровоград.

сяє лампа Ілліча.
■ і о в н< »сонячно палає!

Клаздія БАШЛИКОВА

гаку я. и- див, вставав, 
д' - Ч! 11 оце лише слово, 
німа. V 0<>і»озиу впив. — 
рнутись на землю знову.., 
Я ;;ес і- ІІІ 'Л ЗЄЯОМ
, М’ОМу теплому СВІТІ, 

11ОЧІ1 ЄНІ І чім крилом 
\l. 1 к: І <•' -чце. І КВІТИ, 
ку чО.ІОДІІ)’, ЯК НІЧ. 
аіюіс погі’ЮИй впала. 
LJLI.I. лиш ПОКЛИЧ.

Слава
Kv.ni прийде до тебе слава.
їн передчасно не редій.
Бо слава — для дітей забава. 
Бо слава — кола по воді.
Вона оманлива н лукава. 
Немов зрадливая аона.
Але вона потрібна, слава,
Якою б не бі ла вона.
І все ж ти зваж на ось що. друже:
"Чи ж хто достойний влади з нас. 
Коли весь світ Тичина плужить 
1 всі материки — Тарас?
м. Нозсмиргород.

Михайло РОДИНЧЕНКО

♦

Коли під вікна листопад
Із пензлем поиііде золотавим. 
Я ознраіСм я назад.
Де зеленіють ще отави.
Ті дні до себе узяли
Мої минулі вже турботи:
Там ті тьки-тільки проросли 
Зернятка, висіяні з потом... 
Моєї юності літа...
Вони — немов оті зернини. 
Буяє нива золота
Моєї долі і країни! ,

с. Олександрізка, 
Долинський район.

Шановний Миколо Анд
рійовичу!

Надсилаю Вам кілька 
своїх віршів для антології 
марійської поезії україн
ською мовою. Якщо сподо
бається — спасибі!..»

Це — рядки з листа ма
рійського поета Володими
ра Ланова до новомиргород- 
ця Миколи Суржка Таких 
листів він одержав і одер
жує немало. В кожному — 
слоза вдячності, побажан
ня. дружні зауваження, ді
лові пропозиції,

А почалося все, як то 
звичайно буває, просто й 
несподівано. З далекої 
Йошкар-Оли прийшла по
силка від колишньої уче
ниці, котра потрапила до 
Марійської АРСР за розпо
ділом після закінчення ву
зу. Відкрив Микола Андрі
йович посилку, а там —

книги, написані незнайо
мою мовою.

— Ось тоді і взявся я за 
вивчення марійської мови, 

перекладач. — 
самовчи теля, 

Кілька рокЩ 
спершу 

пере-

— згадує 
Роздобув 
словники.
пішло на тс, щоб 
прочитати, а потім 
класти вірші і дві поеми' — 
«Жовтень» і «Дівчата» — 
зачинателя марійської літе
ратури С. І. Чавайна...

Недавно перекладач за
кінчив роботу над твоо.іпи 
тридцг-ти трьох молодих 
марійських поетів. І ось 
уже надходять відгуки.

Поег Семен Нінолаєз, ре
дактор марійського журна
лу «Ончико»:

«... Ми сидимо в рада <- 
ції нашого журналу «Он
чико» («Вперед») і ведемо 
мову про Вашу велику ін
тернаціональну роботу. Пе- 

_________ АНТОЛОГІЯ

рекладаитс вірші молодих 
марійських поетів на диво
вижно музикальну україн
ську мову! Адже це Ще 
більше здружує і зближує 
наші народи».

Листів немало. Вони ба
гаті на слова вдячності. Та 
це, так би мовити, лише 
с-дин, видимий бік медалі. 
А з іншого бзку — робо
та іще раз робота. Недо
спані ночі, хвилини, одіб
рані у відпочинку. І це 
прекрасно. Бо, як нагле 
народна мудрість, «сіддів- 
ши другові, ти вдвоє стаз 
багатшим».

У буйноцвітному сад/ 
національних радянських 
літератур стало на одно 
деревце більше. І що не 
день, то помітніше підрос
тає воно. За останній час 
учитель з Новомиргорода 
Микола Суржок перекяа'і 
на українську мову твори 
молодих поетів В. Поііоза 
та О. Сичова, котрі живуть 
у Йошкар-Олі 
російською, 
вам, шановні 
у перекладі 
Миколи Суржка,

С. ПЕТРЕНКО.

Семен НЖОЛАЄ8

Ліс
Хгіілі. зелених океан
Так навально з ікба звис.
Хто сумний — на нього глянь,
Гріїкніні хто -- до нього стань. — 
Он який марійський .лісі
В небі сонце виграє,

, 1 зозулин КЛИЧ розливсь —
Чуєш, як веде своє?
Стільки чар у їй ому сі
Он яі.пії марііісі.кип лісі

ДРУЖБИ_________________—
Ім’я нашою земляка пе

рекладача Костл Оверченка 
добре відоме українському 
читачеві. У видавництвах 
республіки вийшло кіл >ка 
книг латиських авторів, 
котрі він переклав. Друку
вався він і в багатьох пе
ріодичних виданнях. Б од
ному з минулорічних ви
пусків «Грона» ми змісти
ли відгук на книгу Л. Вац- 
земнієка «Лівсальські
хлопчаки», яку переклав 
на українську мову наш 
земляк.

Кость Оверчечко живе в 
Латвії, але й нині з Кіроао- 
градщиною його зв'язує 
багато що. В м. Світпивод- 
ську живуть його батьки. 
Отож письменник — час
тий гість на рідній землі.

Сьогодні ми пропонуємо 
увазі наших читачів пере
клади К. Оверченка з тво
рів латиських поетів.

Ілга БЕРЗА
♦ * *

Йшли дощі 
і сонце гріло.— 
Чом ти. сосонко. 
Засохла?
Чи па серці 
Твоїм рану 
Полишила 
Златі пули? 
Чи коріння 
Підкопала. 
Обпекла війна 
Смертельну? 
Зуби пилка 
Поламала, 
Пощербилася 
Сокира. 
Гірко плаче 
Сива .мати. 
Все щука 
Могилу енна. 
Під ясенем. 
Під липою. 
Під сосною 
Високою.

Яніс С1РМБАРД1С

Оберемок

сіна
Ксмоєї in пуховій перині, 
Заснув на пахучому сіні — 
( луки в серпанку 
Наснились мені поміж нив. 
Гуділи джмелі басовито. 
Зозуля кувала, і звично 
В мурашник мураха 

маленька 
Щось важко і вперто тягла. 
І білі .у яблуках коні 
По росяних травах ходили, 
Жайворонки ховалися 
Від злого шуліки в ліщині, 
І довго метеликів квіти 
Круг мене голівки схиляли. 
І в луї.и КВІТУЧІ, зелені 
Вві СНІ обернувся я С ІМ.

Рута ВЕНЇА 4
* * *

Юнак із далекого міста. 
Друзів рятуючи, руки 

утратив...
Що рббит.і? 
Як житії далі. 
11с маючи навіть ліктів? 
Юнак взяв олівець у зуби 
І вчився писігги Літери... 
Одну за одною
Горе гнітило душу.
Вошо намагалось зломити. 
Кохана тоді сказала.
«Руки мої візьми!- 
Тепер я думаю часто
11)>о юнака з далекого 

міста:
«В долі своїй.непохиГіІІІІ, 
Як скеля. СТОЇТЬ під

вітрами
Він кулю земну зміг 

обняги
Втраченими руками».

II

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»МАТИ Душі жага і
н

Пишуть Ірина Дячен- 
Кіровограда, Наталія 

з Олександрії, 
прислали величі

ідея за- 
урдеди- 
>!И, l’KJ-

. У кім- 
ь егзря 

єдину 
своїх.

л-давиз. 
іуда. як 
і мости.

р ВІЙНИ 
л у МІСТОМ 
и о гово- 
ІЮВКОКО- 
іці. Про- 
мійнлася

Обра
Мі; як він захищав ik-jk ні«ву 
через Дон, бі.'ія Д’остова. 1 

о; о наїронаЧ. \ по і і' 
ічін ворогами, кинув сооі 
ги і'ііанату...

ґр^гій. най.менший. Дин 
Ше піонер, в сорок -ір? гоя 
парти ганським зв 'язкови м 
шу вдень, а потім уночі 
зникав. Боя.часі.. ч <1 ие - 
Признався сам. 11 io .if 
Народним месникам, 
йому лісі

А Го вже ПІ '.ПІН-1'' 
стікали вночі. 
СВОЇ. ВІДЧЩНІ.І.І 
Дівчина, зовсім

—■ Я, мамо.
ви наречена...

і іаилака.та.
ні, в гарі:

!. ■),- ос-
( • оче-
і --HQ-

ЛКО, 
став 
ліер- 
цнсь

СІ|Н ІЯЛ%
да о 'аг& 

“’і ІІОР-

к

1 ' .

ОД!. КОЛИ
ЬНОЇ ночі

ледве зи_-
— І !И)О-
>і:. баші-

З.и
А* 

к> і1

по- 
в — 
там

. ■ і < і с * * 
з а б11 •

piüiail-

— Данилка н 
слоии.іі!, кату..-.-на.in і Япііі ярі’зі. В ЯКО'Ї}' 

розстрі ія.ін'.... Вернувся .3 ні і!'1,1 і' 
егі гал;, на стіні. "

лежить ffO>l<(,Iil'
Уи:; Петро заиЛн.х В

це л год ff.

Якби не люди, згоріла б у горі...
За вікном — сніг. За вікном — 

заметіль, і, скриплять ВІД морозу 
дереза.

Та вона знає: прийдуть! 
минуть і її хати. Бо де ж цс 
ваііо, щоб вони не привітали її з 
Новим роком, не принесли пода
рунків, не побажали їй щастя?!

Пертою — її невістка. Мари
на. Вийшла заміж аж у п'ятдеся
тому. Все не вірила тому арку
шику, все чекала з доріг свого 
фронтовика.„ Живе з чоловіком 
добре, має трійко дітей, та не зз- 
бу ває її .хатини, чим може, допо
магає, зве матір'ю...

Як не клопітно їм, а прийдуть 
і секретар партійної організації, 
і голова колгоспу, і голова ви
конкому сільради. Щоб згадати 
комуніста, свого побратима Нег
ра, його “молодших братів...

Нараз вітальню сповнюють 
людські голоси. 1 радісно стає 
.матері на душі. Он як 
світяться високі вікна 
Ллють у білий світ тепле 
— і видно ного далеко-далеко...

яскраво 
її хати!

світло

м. СТОЯН.
с. П езе
Нозоміїргоролсі.кого району.

EF

— Ось що мене турбує, 
— пише до редакції Тама
ра Шинкаренко з Гопова- 
нівського району, — Чи 
потрібні мої вірші людям? 
Чи звеселять вони кого, чи 
змусять замислитись над 
кожним прожитим днем?..

Видно, що для Тамари 
поезія — не п/ста забава, 
а серйозна річ. її хвилю
ють першорядні теми: мир 
на землі, вірність пам'яті 
героїв Жовтня і Великої 
Вітчизняної. Хочеться по
бажати їй більших творчих 
удач у пошуках змістовних 
художніх образів, уміння 
висловлюватися стисліше й 
емоційніше.

У тому ж напрямі слід 
би працювати й Ользі 
Джулай з Устинізського 
району. Вона оспівує свій 
рідний край, його ліси і 
річки. На жаль, викінчено
го вірша створити дівчині 
поки що не вдалося. Так 
багато милих серцю обра
зів проситься на папір! А 
виходить — багагоспів я. 
Воно й ховає основну дум
ку за деталями буденного, вача» теж вірші

невпорядкованого, я 
сказав, пейзажу так, що 
наприкінці вірша губить її 
й сама авторка. Те ж са
ме спостерігається й у 
віршах Марини Поленчул 
з Нозоукраїнки, А. Семен- 
дяєвої з Голованівського 
району, 1_ Кочубей та 
О. С.удлової з Кіровогра
да, І. Ткаченко з Долинсь- 
ксї.

Як завжди, в пошті на
шої студії багато віршіз 
про любов. Велич її, кра
су вірності і ніжності на
магаються оспівати у сво
їх творах Сергій Болтенко 
та Олександр Григор'єз 
зі Знам'янки, Любов Бала- 
цька з Помічної, Валерій 
Гіечуліс з Олександрії, 
Рита Поліда з 
їнки. На жаль, 
шозані рядки 
старі ялинкові 
Ніби і гарні, 
Але краса та надто звична, 
зужита. В літературі це 
називається штампом.

В інших двох конзер-ах 
з пошти заочної студії «Сі- 

пра лю-

ко з
Солодар 
Дівчата 
добірки віршів. Поки що є 
в їхніх творах і чимало 
недоліків, але добре те. 
що до роботи своєї в по
езії вони ставляться дуже 
серйозно, (хні ліричні ге
роїні — чесні, щирі в сво
їх почуттях,

Я до тебе зорею нічною 
з неба тихо на щастя 

впаду, —
Наталка Соло-пише

Нозоукрз- 
і їхні зір- 

нагадують 
прикраси, 

і дзвенять.

так
дар. А ось — рядки з вір
ша Ірини Дяченко:

Я тебе споряджу 
на світанні,

До шляху проведу 
осокороао-о.

Обидві авторки воліють 
не займатися словесною 
еквілібристикою, а шукати 
саме такі слова — прості, 
добрі, світлі, щирі. Котрі 
справді Найкраще переда
ють пісенний стан душі...

Подібне ставлення "До 
поезії засзідчують і до
бірки тзорів О. Парфьоно- 
ва зі Сзітлозодська, Лео-

ніда Коцара з Малозискіз- 
ського району, Р. Любар- 
ського і Тамари Гаврилен
ко з Кіровограда Кращі з 
їхніх поезій ми, певно, ще 
побачимо на сторінках 
«Молодого комунара».

Пишу так і згадую лист 
Наталії Солодар. Удома, в 
м. Чигирині, вона, була 
активною учасницею літе
ратурної студії при редак
ції районної газети. Нині 
навчається з Олександрій
ському педучилищі, і її 
зв'язки зі старим літера
турним оточенням (інша ж 
область!) значно ослабли. 
На подібні листи ми на
трапляли в редакційній 
пошті й раніше. І от що 
подумалося. В заочній сту
дії /ли не маємо можли- 
зості детально аналізувати

творчість кожно. о азторз. 
На місцях же початкуючі 
поети не завжди мають 
змогу дістати кваліфікоза- 
ну допомогу. Можлизо, 
слід практикувати .зустрічі 
найбільш здібних авторів 
на засіданнях літстудії 
«Сізач»? Неабияку користь 
могли б дати й відряджен
ня членіа обласного літе
ратурного об'єднання в 
районні центри області 
для подання допомоги по- 
маткуючим авторам. Ціка
во було б узнати, що ду
мають про це самі почат
ківці та члени літературних 
студій при редакціях 
міськрайонних газет.

Є. ЖЕЛЄЗНЯКОЗ, 
член обласного" літе
ратурного об’єднання.

«Сівач» запрошує
27 січня в приміщенні 

Палацу культі-ри імені 
КомпаїіТйця (п.т. С. М. Пі- 
ровд) відбуде ГІ.СЯ 'Ц'ргове 
заняття міської мігіодіж-

г.ої літературної студії 
«Сівач». Заіірінііуіоть’ Ус»х 
любителів красного слова.

Початок —•' ö ІК іі годині.

і
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МИ — ГАЙДАРЯТА

До підсумків огля
ду роботи колекти
вів фізкультури по 
впровадженню ново
го фізкультурного 
комплексу.

ТОРІК редакція гаїети 
«Мблбдий комунар» 

оголосила обласний огляд 
роботи колективів фізкуль
тури но впровадженню 
комплексу ГПО. Журна
лісти, фізкультурні й ком
сомольські активісти, наші 
громадські кореспонденти 
побували на заводах і фаб
риках, у колгоспах і рад
госпах, технікумах, проф

значківців ГПО, які вирі
шили стати сііортс.мснамп- 
розрядникамл, очолили ди
ректор заводу майстер 
спорту СРСР Д. А. Дер
кач, секретар комсомоль
ської організації підпри
ємства В. Гончарук та го
лова завкому профспілки 
Д. С. Ссклнцькпп. Кожно
го вихідного дня заводча
ни виходили на старти 
ГПО — влаштовувались 
легкоатлетичні кроси, дні 
стрільця, змагання спор
тивних сімей.

Потім лідерство захо
пили учні Кіровоградсько
го машинобудівного техні
куму. Тут залік з фізичної 
та військово-технічної під
готовки складав кожен 
комсомолець: Кращі з кра

йні вихованці не тільки 
склали нормативи ГПО, а 
й поповнили загін ка.чді- 
датів у майстри спорту.

Після цих змагань спор
тивно-масова робота в ко
лективі «Манні побулі віш
ка» ще більше пожвави
лась. Велику увагу тут 
приділили пропаганді, 
нормативів і вимог комп
лексу П1О, вчорашні знач
ківці почали перепідготов
ку, щоб поліпшити свої ре
зультати. Саме завдяки 
цьому підвищили майстер
ність спортсмени із секцій, 
що займаються велоспор
том, легкою атлетикою, 
кульовою стрільбою.

Понад 1600 вихованців 
технікуму ніші тренуються 
в групах ГГІО, 054 з них

СХОДЖЕННЯ

па перекладині й два—три 
рази, інші під час кросово
го бігу зупиняються за 
трьохсотметровою відміт
кою. Викликає тривогу її 
те, ІЦО хлопці не ВМІЮТЬ 
стріляти. Цс, вважаю, не
допустиме. Тож ми най
більше уваги приділяємо 
саме таким — початківцям. 
А наші перші помічники— 
чемпіони і рекордсмени. І 
ми все робимо для того, 
щоб кожен наш випускник 
разом з дипломом отримав 
посвідку про складені нор
мативи комплексу І ПО, 
щоб вій був спортсменом- 
розрядником. Отакими хай 
вони будуть, як Сергій 
Куніпіль, — міцними, зав
зятими, загартованими ду
ховно й фізично.

Отож — кубок «Моло- В 
дого комунара» лишається 
в колективі фізкультури 
Кіровоградського машино
будівного технікуму назав
жди. В рік піввікового юві
лею ГПО «Машинобудів-

ПЛЕМ'Я НІМУ РІВ к

техучилищах, загальноос
вітніх школах. Там вони 
цікавились, як діють групи 
Г4Ю, як юнаки і дівчата
складають нормативи но
вого фізкультурного комп
лексу, готуючись до стар
тів з багатоборства ГПО.

Нагороди «Молодого ко
мунара» отримали молоді 
робітники, котрі взяли 
участь в обласному турні
рі авангардівців з колекти
вів бригад заводів і фаб
рик Кіровоградіциин. Особ
ливо відзначилися значків
ці ГПО з відділу головно
го конструктора зазоду 
«Червона зірка», яких до 
змагань готували інженери 
Наталя Пуда і Валерій 
Осуховський. Непогано та
кож виступили спортсмени 
Свігловодського заводу 
чистих металів.

А ЯК У КОЛЕКТИВАХ 
фізкультури?

Першими одержали ку
бок «Молодого комунара» 
фізкульїурпики Гайворен
ського тепловозоремопт- 
пого завод\. На цьому під
приємстві в першому квар
талі року фізкультурно- 
масова робота значно ак
тивізувалась. Па честь'50- 
річчя ГГІО було проведено 
багато Фасових турнірів, 
поповнилися спортивні сек
ції, зроблено неабиякий 
крок уперед від масовості 
до майстерності. Загін

щих увійшли до спеціаль
ної секції багатоборців 
ГПО, яку тренував ЛІ. М. 
Запльоскін. Вони перемог
ли в турнірах, що їх про
водила обласна рада ДСГ 
«Авангард», і на республі
канських змаганнях учні 
технікуму отримували на
городи.

Отже, попереду йшли 
значківці ГПО зі спортклу
бу «Машинобудівник». Під 
час відкриття обласного 
фіналу першості країни з 
багатоборства ГПО на 
призи «Комсомольской 
правды» учням .машинобу
дівного технікуму вруніли 
перехідний кубок «Моло
дого комунара». Нагадає
мо. що на цьому турнірі 
два представники «Маши
нобудівника» — Сергій 
Кушпі.іь та Леонід Родіо- 
ііов — стали чемпіонами 
області і ввійшли до скла
ду збірної команди Кіро- 
воградщпііи, котра поїхала 
па республіканський тур
нір.

Викладачі фізвпховапнч 
М. С. Биков та М. М. Зап- 
льоскін вітали своїх вихо
ванців. 1 їх, наставників 
провідних спортсменів, теж 
вітали, бо зроблено неаби
яке сходження від масо
вості до майстерності —

уже склали нормативи. 
Більше двох третин юна
ків і дівчат, що поповни
ли торік спортивні секції, 
взяли участь у спартакіад
них змаганнях. 1338 чоло
вік виконали нормативи 
масових розрядів, 34 стали 
першорозрядниками, 3 — 
кандидатами в майстри 
спорту/

* * *

У МИНУЛОМУ номері 
«Мол одо го ко м у н ар а» 

ми розповіли про кращого 
багатоборця 1 ПО Сергія 
Кушіп.тя, який став пер
шим призером па респуб
ліканському турнірі при
зовної молоді з військово- 
прикладного двоборства. 
Через кілька місяців кан
дидат у майстри спорту, 
чемпіон області з багато
борства ГПО Сергій Куш- 
ні.іь етане воїном. Ось па 
таких, як він, і рівняється 
більшість вихованців «Ма
шинобудівника».

— Часом стає прикро за 
наших колег, котрі працю
ють у сільських школах, — 
каже викладач технікуму 
ЛІ. С. Биков. — Бо їхні ви
хованці нерідко приходять 
до нас із досить низькою 
фізичною підготовкою. Од
ні не можуть підтягнутись

ник» спрацював справді на 
«відмінно».

Як же в новому році?
М. С. Биков про наміт

ки фізкультурних активіс
тів технікуму сказав такс:

—Ми робитимемо все на
лежне, щоб провести знач
ну роботу по розвитку ма
сової фізкультури. Ту г 
теж усе починається від 
комплексу ГПО. Вже з 
перших днів січня йдуть 
змагання в групах, між 
збірними курсів. Практи
куємо турніри вихідного 
дня. Пройдуть змагання 
па призи героїв-землякіз. 
Цс за програмою місячни
ка оборонно-масової робо
ти. Приймемо залік з фі
зичної та військово-техніч
ної підготовки у всіх -ви
пускників. Курс і на те, 
щоб знову поповнилися 
спортивні секції. Ми хоче
мо, щоб в усіх збірних міс
та були паші вихованці. 
Святковими будуть турні
ри спартакіади, присвяче
ної 60-річчю утворення 
СРСР. Па них ми запроси
мо наших шефів з «Черво
ної зірки», де працюють 
сини і дочки багатьох на
ціональностей Країни Рад.

М. ШЕВЧУК.

22 січня минає 78 років 
з дня народження відомо
го радянського письменни
ка Аркадія Петровича Гай
дара.

11с знайдеться, певно, в 
нашій країні людніш віком, 
більше десяти років, яка б 
не чула н не знала імені 
Гайдара. День Гайдара в 
піонерській дружині — цс 
і конкурс читців творів 
письменника, конкурс ма
люнків до гайдарівськпх 
книг. Цс і вечір улюблених 
пісень Аркадія Петровича 
та пісень про нього. В 
кожній школі обов’язково 
проходить огляд роботи 
тимурівськпх команд, пе
ревірка їхньої готовності, 
кмітливості, вміння. Допо
мога тимурівськпх команд 
ветеранам війни і праці, 
інвалідам, пенсіонерам — 
це обов’язок перед тими, 
хто віддав свої сили слу
жінню Батьківщині.

— .Маршрут «Тпмурі- 
вець» — наш улюблений, 
— розповідають члени 
штабу юних тпмурівців 
середньої школи № 11 
м. Кіровограда Боря Ку
чер, Оксана Коваленко, 
Олснка Балицька і Віта 
Бомбсрова. — Наша ді
яльність — то не тільки до
помога по господарству 
людям похилого віку, 
учасникам Великої Вітчиз
няної війни, пенсіонерам. 
Цс й участь у Всесоюзній 
пошуковій експедиції «Лі
топис Великої Вітчизня
ної». Все почуте, побачене 
і прочитане ми переноси
мо на сторінки рукописних 
книг, які вже стали в на
шій школі традиційними...

Керівник штабу юних 
тпмурівців школи Людми

ла Георгіївна Дзюба по
казує лист від учасника 
війни Івана Михайловича 
Лук’янсика. Ветеран щиро 
дякує своїм ЮШІМ друзям 
— учням 6 «А» класу —і 
за їхню увагу, чуйність^ до
помогу. А з якою гордістю 
згадують школярі пам’ят
ну зустріч з Ігорем Вііііо,- 
куровп.м, моряком без обох 
ніг! Цю теплу зустріч тл- 
мурівці організували і 
провели під девізом «У 
житті завжди є місце под
вигу».

Гортаю сторінки шкілйЦх 
лої рукописної книги. Спи
няюся ще на одній сторін
ці. Боря Кучер повідав ме-‘ 
ні, що цей матеріал, зібра-' 
ний тпмурівцями, розпові
дає про подвиг випускниці 
ніколи Тетяни Сідлярової, 
як'а була учасницею під
пільної комсомольської ор
ганізації, що діяла в роки 
Великої Вітчизняної війни 
в.м. Кіровограді. Не до
жила Таня до світлих сьо
годнішніх днів. Вона заги
нула в боротьбі з ненавис
ним ворогом, але ім’я смі
ливої комсомолки пам’ята
ють школярі 80-х років.

Прощаючись з учнями, я 
запитала тпмурівців, які 
риси характеру вони вва- 
ж а ють н а й головнішії м 11 
для них. Вадим Тупшппі 
без вагання відповів:

— Безкорисливість. І ве
лике бажання вчитися, 
знати якомога більше про 
героїчне минуле нашої 
Батьківщини.

Т. ПУЗИР.
м. Кіровоград.

В. о. редактора , 
А. РОМАНЮК. <

Мале та завзяте! —

Плавальний басейн ДЮСШ облспортномітсту, Підчас зимових нанікул. Тут 
цінаво пройшли «Веселі старти» на воді. Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ШАХИ

Почерк 
дев’ятикласника

Одинадцять днів у шахо
во-шашковому клубі, що в 
Кіровоградському парку 
імені В. І, Леніна, триаала 
юнацька особиста пер
шість обласної ради ДСТ 
«Спартак» із шахів. Коли 
було зупинено годинники і 
суддівська колегія підбила 
підсумки, звання найсиль- 
нішсго шахіста ради то
вариства дісталося дев'я
тикласникові СШ М» 13 
м. Кіровограда Сергію 
Кобцю. Першорозрядник 
набрав 9 очок з 11 мокли- 
иих- На пів-очка менше у 
свій актив записав його ро- 
вссник з десятирічки № 19 
Валерій Пашковський. Тре
тім призером став учено 

• будівельного технікуму 
першорозрядник Сергій 
Младін.

В. ШАБАЛІН.

говорять милуючись чіт
ким якісним зображенням 
на екрані невеличкого пе
реносного телевізора
«Электроника ВЛ-100».

Які ж переваги у цього 
«малюка»?

— універсальне живлен
ня — від електромережі 
або акумуляторної бата
реї;

— габарити — 18X18 
Х23 см;

— маса — не більше 
4 кг.

Телевізор забезпечує 
відмінний прийом передачі 
чорно-білого зображення 
у метровому діапазоні на 
будь-якому з 12 каналів. 
Автоматичне регулювання 
і висока чутливість дозво
ляють підтримувати стійке 
зображення. Екран 16 см 
по діагоналі.

Зручно розміщені ручки 
регулювання, сучасної 
форМІІ Корпус — ОСЬ 11.110-

си на користь телевізора 
«Электроника ВЛ-100».

Вартість телевізора — 
160 карбованців.

Ця марка має кілька 
модифікацій:

«Электроника 407 Д» 
важить лише 3 кг при га
баритах 18X17X21 см, 
розмір екрана також 16 см 
по діагоналі.

Вартість — 190 карбо
ванців.

«Электроника-11» на ін
тегральних схемах. Габа
рити 19X15X9 см, маса 
1,6 кг, екран 11 см по діа
гоналі. Вартість 140 кар
бованців.

Якщо ви зацікавились 
цією маркою телевізорів, 
запрошуємо до магазинів 
«Техніка» та універмагів 
споживчої кооперації Кіро- 
вогратіціїнн.

Кіровоградська 
облспоживслілка. 

Укоопторгреклама.
Зам. 4.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 
ЖСМ Украины.

■На украл пеком языке.
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